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Internacional Caderno especial
Veja nesta edição tudo
sobre a vida e a morte
de Nelson Mandela

Por segurança

ONU acusa agência de espionagem dos
EUA de roubar dados de Ban Ki-moon

Em dificuldades, a fa-
bricante de celula-
res BlackBerry tem

ao menos um consumidor
fiel: o presidente Barack
Obama. Em uma reunião
com jovens na quarta-fei-
ra, Obama disse não ter
permissão para usar um
smartphone da Apple, o
iPhone, por “questões de
segurança”. Obama garan-
te que só dez pessoas têm
seu endereço de e-mail –
seus antecessores não usa-
vam esse recurso.

A Apple é uma das com-
panhias que teriam permi-
tido à NSA acesso direto a
servidores com informa-
ções sobre seus clientes,
de acordo com revelações
de Edward Snowden. As
companhias negam as de-
núncias, mas usuários co-
mo Obama mantêm suas
precauções. / REUTERS
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A ONU confirmou que seus es-
critórios e até mesmo docu-
mentos do secretário-geral
da entidade, Ban Ki-moon, fo-
ram alvo de espionagem por
parte Agência de Segurança
Nacional, dos EUA. Em entre-
vista, a comissária de direitos
humanos das Nações Unidas,
Navi Pillay, disse que seu es-
critório foi espionado e
e-mails de seus funcionários
foram copiados.

O caso da ONUé omais recen-
te da lista de entidades mun-
diais, líderes, presidentes, em-
presas e até o Vaticano que fo-
ram monitorados pelos servi-
ços de inteligência, por meio de
programas que permitiam aces-
sar e-mails de milhões de pes-
soas ao mesmo tempo.

“Fomos espionados e nossos
e-mails foram copiados”, decla-
rou Navi em Genebra. Segundo
ela, documentos que serviriam
para orientar Ban em reuniões
com líderes internacionais che-
garam às mãos de outros gover-
nos antes mesmo que os encon-
tros tivessem ocorrido.

Navi, uma ex-juíza sul-africa-
na, alertou sobre o risco de que
essas práticas minem o trabalho
da ONU, até mesmo para defen-

der ativistas de direitos huma-
nos ou pessoas que estejam sen-
do ameaçadas. “Instituições de-
vem funcionar de forma adequa-
da”, criticou. Ela confirmou
que, desde então, vem evitando
dar qualquer tipo de informa-
ção delicada por e-mail. “Prefi-
ro falar pessoalmente.”

Mas ela afirmou ter sido sur-
preendida ontem por algo que
poderia serum vazamento de in-
formaçãono mesmo estilo da es-
pionagem na internet. “Hoje, fa-
ríamos um comunicado sobre
um certo país. Antes mesmo de
ele ser liberado, recebi uma liga-
ção segundo a qual o chanceler
desse país envolvido queria fa-
lar comigo. Como é que eles sa-
biam?”, questionou.

Ela também se diz preocupa-
da diante da segurança de pes-
soas que recorrem à ONU justa-
mente para pedir ajuda e, com a
espionagem, podem estar em
perigo. “Recebemos informa-
ções sobre pessoas que estão de-
sesperadas e correm risco”, de-
clarou, insinuando que o vaza-
mento de dados ou a espiona-
gem poderia representar uma
ameaça a essas pessoas. “Isso
significa que a vida das pessoas
que estamos protegendo pode
estar ameaçada”, insistiu.

A espionagem na ONU se con-
funde com sua própria história.

Durante a conferência de São
Francisco que criou a entidade,
a URSS encostou um navio mili-
tar no porto americano, sob a
alegação de que se tratava de
uma espécie de hotel para os di-
plomatas soviéticos. Anos de-
pois, seria revelado que o navio
servia para captar com suas an-
tenas sinais de outras missões

diplomáticas.
Em 1946, um acordo foi fecha-

do estipulando que os escritó-
rios da entidade seria “inviolá-
veis” e “imunes de expropria-
ção,confisco oubusca”. No mes-
mo ano, estabeleceu-se que as
correspondência da entidade
também seria “inviolável”.

O FBI chegou a ter uma mis-

são autorizada na sede da ONU
para monitorar “atividades an-
tiamericanas”.

“Sobre as alegações da ONU,
nós respondemos a ela meses
atrás e não temos nada de novo
a acrescentar”, declarou em Wa-
shington a porta-voz do Conse-
lho de Segurança nacional dos
EUA, Caitlin Hayden.

WASHINGTON

Em conversas com jornalistas,
um advogado da Agência Nacio-
nal de Segurança (NSA, na sigla
em inglês) disse que metada-
dos de comunicação não cons-
tam da 4.ª Emenda da Constitui-
ção dos EUA, mas especialistas
dizem que não é bem assim. O
governo se baseia em um caso
na Suprema Corte, de 1979, que
lhe dá poderes para espionar te-
lefones americanos.

O caso é sobre o assédio a Pa-
tricia McDonough, em Baltimo-
re. em 1976.

Ela recebia telefonemas
ameaçadores de um homem
que se identificou como um as-
saltante. Em uma dessas liga-
ções, ele pediu para que ela saís-
se de casa no momento em que
ele passava em um Chevrolet
Monte Carlo 1975.

A polícia localizou o homem
que conferia com a descrição
do assaltante e do carro. O ras-
treamento da placa levou a Mi-
chael Lee Smith. Sem mandado
judicial, a polícia instalou um
dispositivo para registrar os nú-
meros discados por ele de casa e
descobriu ligações para Patri-
cia. Smith foi preso.

No julgamento, ele argumen-
tou que a polícia havia violado
seu direito à privacidade, esta-
belecido na 4.ª Emenda, por
não ter obtido mandado para
usar o dispositivo. A Suprema
Corte, porém, decidiu que o áu-
dio da ligação telefônica é prote-
gido pela Constituição, mas o
número que ele discou, não.

Desde então, a jurisprudên-

cia tem sido invocada para de-
fender que o conteúdo das co-
municações tem proteção cons-
titucional, mas não “metada-
dos”, como os números telefô-
nicos discados. É o que defende
a NSA.

O caso de Patricia, no entan-
to, é diferente.

Primeiro, ele envolve um co-
leta de dados muito restrita de
uma pessoa específica da qual a
polícia já suspeitava – e não é
uma coleta em massa e armaze-
namento prolongado de dados
sobre quantidades imensas de
pessoas inocentes. Mais impor-
tante é que a capacidade tecno-
lógica de vigilância hoje era im-
pensáveis em 1979.

Michelle Richardson, advoga-
da da União Americana pelas Li-
berdades Civis, lembra que os
metadados coletados em 1979
eram muito mais limitados. Co-
mo todos usavam linhas telefô-
nicas fixas, quando o caso foi
decidido, obter metadados não
significava obter informações
sempre que um celular se conec-
tasse com sabe-se lá qual torre
ou transmitisse coordenadas
de GPS a um provedor.

Naquela época, o rastreamen-
to de uma localização drenava
tanto recurso que só era usado
em investigações mais sérias.
Com a tecnologia, a lei tornou-
se obsoleta e, provavelmente, a
Suprema Corte teria hoje uma
visão diferente. No entanto, até
haver uma decisão sobre um ca-
so concreto, é impossível saber
se a Constituição permite que o
governo obtenha essas informa-
ções sem mandado judicial. /
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NSA diz que pode
rastrear localizações
sem mandado judicial
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Primeira-dama
dos EUA, Mi-
chelle Obama,
segura a cade-
la Sunny após
ela ter atacado
a menina
Ashtyn Gard-
ner no jantar de
inauguração
das luzes de
Natal da Casa
Branca.
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Dia de
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Casa
Branca

Violação. Comissária de direitos humanos das Nações Unidas, Navi Pillay, afirma que escritórios de dirigentes da organização
foram violados e vários funcionários da entidade, incluindo o secretário-geral, tiveram documentos confidenciais e e-mails copiados

Governo usa decisão da
Suprema Corte de 1979,
mas especialistas
questionam atualidade da
lei após novas tecnologias
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




